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"Apteka  
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Realizacja umowy na 

wydawanie refundowanego 
leku, środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz 
wyrobu medycznego na 

receptę. 

 
01.01.2015 r.-31.12.2019 r. 

1.Realizacja recept na lek recepturowy, w ramach próby 

objętej kontrolą: 
Wydanie leku nastąpiło  na podstawie recepty z wpisaną 

datą wystawienia, numerem identyfikacyjnym recepty, 

numerem identyfikacyjnym płatnika, danymi dotyczącymi 
świadczeniodawcy, pacjenta i lekarza. Recepta została 

opatrzona podpisem lekarza - element autoryzacji 

wystawienia recepty. Kontrolowana recepta została 
zrealizowana w terminie jej ważności. Wydanie leku 

nastąpiło w ilości wynikającej z treści recepty, 

uwzględniając: ilość i wielkość opakowań oraz sposób 
dawkowania. 

Wydanie leku nastąpiło zgodnie z ordynacją lekarską, 
treścią zatwierdzonego zapotrzebowania oraz zgody na 

refundację wydanej przez Ministra Zdrowia, 

uwzględniając: dawkę leku, nazwę, postać 
farmaceutyczną, wytwórcę - zgodność leku 

zaordynowanego z wydanym. 

Ustalono że dane znajdujące się na wydrukach 
taksacyjnych są kompletne i dotyczą nazwy własnej leku, 

jego postaci i dawki, wielkości opakowania, liczby 

wydanych opakowań, wartości wydanych opakowań, 
rodzaju odpłatności, wysokości opłaty wnoszonej przez 

pacjenta, kwoty podlegającej refundacji. 

 
2. Udokumentowanie przez aptekę zakupu leków/środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

wydanych na receptę refundowaną w ramach importu 
docelowego: 

Zakup produktów leczniczych udokumentowany został 

fakturami VAT wystawionymi przez podmioty 
posiadające zezwolenie na prowadzenie hurtowni 

farmaceutycznej i wpisane do rejestru hurtowni 

farmaceutycznych na platformie rejestrów medycznych 
CSIOZ (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia), w okresie objętym kontrolą. 

 
3.Przekazywanie przez aptekę, do oddziału Funduszu, 

danych o obrocie lekami recepturowymi, wynikających z 

treści zrealizowanych recept, w ramach próby objętej 
kontrolą: 

Dane przekazywane przez aptekę, o obrocie lekami oraz 

środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego wynikające z treści recept refundowanych 

na lek recepturowy, do oddziału Funduszu w formie 

komunikatów elektronicznych, były zgodne ze stanem 
faktycznym. 

 

 

 
Nie wydano zaleceń pokontrolnych. 

 

SKUTKI FINANSOWE: 
Brak. 


